الصف  :الثاني األساسي
التاريخ..………………………:
اليوم.................:

تم التحميل من موقع االوائل التعليمي

انتهى رمضان يا ِرفاقي وجاء العيد .هنَّأَتني أختي بالعيد ،وأعطتني هدية ً
جميلةً .شكرتُها عليها وانطلقتُ إلى أبي وأمي األعزاءِ ،لت َهنِئَت ُ ُهما بالعيد.
ص َ
فو َجدنا أ ُ ْختي
ط َحبـ َني إلى صالةِ ْالعي ِد ،أدَّ ْينا الصالة َ ث ُ َّم ُ
قبـ َّلـ َني أبي وا ْ
عدناَ ،
ض َرتْها
تقف أمام أ ُ ِمي ،وت َحْ ِم ُل ألعابا ً َجميلةً ،وقالتَ :ه ِذ ِه
ُ
ُ
األلعاب من ِأمي أحْ َ
ْ
سب ِة العيد.
لَنا بـِ ُمنا َ
ت بخير يا َّ
أعز إ ْنسانة.
عام وأن ِ
شكرتُ ِأمي وقبَّلتُ يدها ،ث َّم قلتُ لها :ك ُّل ٍ
ونزور
ي ،حتى نخر َج
ب باأللعاب ،فقا َل لي أبي :الْعَبْ بـِ ُ
س ْر َ
بَدَأْتُ الل ِع َ
َ
ع ٍة يا بُن َّ
حام َوصانا ِبها َرسو ُل هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-ال
صلـ َة ُ األ َ ْر ِ
أقاربـ َنا ،فـ َ ِ
ِ
ْ
ْ
ُ
ُ
يكون للعي ِد بَ ْه َجة.
يجوز لنا أن نـ َنساها ،فـ َبـِدونِها ال
ْ
ْ
وقلت :ما أجم َل العيد! الحمدُ هلل على َه ِذ ِه النِ ْع َمة.
سماء
ي إلى ال َّ
عندها رفعتُ يد َّ

قرة السَّا ِبقة:
صغيري الغالي ،ا ْستَ ْخ ِرج منَ ال ِف َ
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 -17كلمة فيها مد ياء----------------------
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ارسم يا فنان قلبا ً

ولونهُ باألحمر ،و قلبا ً
حو َل الكلمة التي فيها الما ً شمسية ِ

ولونهُ باألخضر ،وارسم مستطيالً
حو َل الكلمة التي فيها الما ً قمرية ِ

حول الكلمة

التي فيها حرفا ً يُن َ
ط ُق وال يُكتب.
البستان

عبدالرحمن

الحقل

السيارة

الهاتف

هللا

الصالة

التسبيح

هذا

أكمل يا بطل على نمط المثال التالي :
الصف جمي ٌل .

ما أجم َل الصف !

الطالب نشيطٌ

..................

الحصان سري ٌع

.................

مني؟
هل
تعرف من أنا؟ وماذا تستفيد ُ ِ
ُ
إذا عرفت ،استمتع بتلويني وتلوين كُ ِل الصور
الموجودة في هذه الورقة.
وقتا ً سعيدا ً.

